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 هـ ١٤٣٩–شعبان  )١١(رقم  عدد

 كلمة مضيئة
لدنيا ■  ملوت (ِإذا اْستغىن النَّاس  خلدوا إليها ونسوا عبادة هللا والقدوم عليه 

َّ  )ويف اآلخرة ِ   ..فاستغن أَْنت 
لدنيا  ■  َّ ) فغفلوا عن هللا وعن دينه(َوِإذا فرحوا  ِ   ..فافرح أَْنت 

م  ■  حبا ) أنساً ينسيهم هللا وذكره وشرعه واآلخرة واحلساب(َوِإذا أنسوا 
 َّ ِ   ..فَاْجَعْل أنسك 

  ]الفوائد بتصرفمنقول من كتاب [
لسودان   www.rsalafs.comرابط موقع راية السلف 

لة يرجى التواصل عرب الرقم    ٠١٢١٤٢٨٠٨٩لالستفسارات املتعلقة 



 

٢ 

  أحكام شعبان يف ست نقاط

  -رمحه هللا تعاىل- الشيخ العالمة دمحم بن صاحل العثيمني

أيها املسلمون فإننا يف شهر شعبان وسنتكلم حوله يف نقاط ست لنبني فيها ما جيب  ..أما بعد
فًعا وعمالً صاحلًا كم علًما   .علينا بيانه ونسأل هللا تعاىل أن يرزقنا وإ

  صيام شهر شعبان: النقطة األوىل

 هل يتمّيز شعبان بصيام دون غريه من الشهور ؟

 »يُكثر من الصيام فيه حتى كان يصومه إال قليالً « لم عليه وعلى آله وسصلى هللانعم، فلقد كان النيب : اجلواب
 .اقتداًء برسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم من السنّة أن يُكثر اإلنسان الصيام في شهر شعبانوعلى هذا 

صيام يوم النصف من شعبان: النقطة الثانية  

؛  وال يُعمل بها –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –ال تصح عن النبي  أحاديث ضعيفة صيام يوم النصف بخصوصه وردت فيه
فإنه ال جيوز لإلنسان أن يتعّبد به  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –ألن كل شيء مل يثبت عن رسول هللا 

صلى هللا عليه  –؛ ألن ذلك مل يرد عن رسول هللا  فال يصام يوم النصف من شعبان بخصوصه ؛ وعلى هذا 
 .وما مل يرد فإنه بدعة –وعلى آله وسلم 

فضل ليلة النصف من شعبان وردت فيه أحاديث ضعيفة ال : فضل ليلة النصف من شعبان: النقطة الثالثة
وعلى هذا فليلة النصف من شعبان كليلة النصف من  تصح عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ؛

ليلة النصف من : أعين –رجب أو من ربيع أو من مجادى أو من غريهّن من الشهور، ال متتاز هذه الليلة 
  ١.بشيء بل هي كغريها من الليايل ؛ ألن األحاديث الواردة يف ذلك ضعيفة –شعبان 

                                                           
السلسلة [  »يطلع هللا عز وجل على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر جلميع خلقه إال ملشرك أو مشاحن  «وقد صح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف النصف من شعبان  - ١

دعة وخمالفة ومع ذلك مل يرد توجيه وإرشاد من النيب ملسو هيلع هللا ىلص للمسلمني أن حييوها بعمل أو قربة من صالة أو صوم ففعل خالف سنته وهديه ب] لأللباينالصحيحة 
 .وإحداث



 

٣ 

  بقيامختصيص ليلة النصف من شعبان : النقطة الرابعة

أنه كان خيّصص تلك الليلة  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –ألنه مل يرد عن النيب  تخصيصها بقيام بدعة
إن كان اإلنسان قد اعتاد أن يقوم الليل فْليقم تلك الليلة أْسوًة بغريها من . بقيام بل هي كغريها من الليايل

؛ ألن ذلك مل يرد عن النيب  ال يخّصص ليلة النصف من شعبان بقياموإن كان ليس من عادته أن يقوم الليل فإنه الليايل، 
صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، وأبعد من ذلك أن بعض الناس خيّصها بقيام ركعات معدودة مل ترد عن النيب 

 .ال خنصص ليلتها بقيام: إذنْ . صلى هللا عليه وعلى آله وسلم

 شعبان؟ من النصف يلةل يف القضاء تقدير يكون هل: اخلامسة النقطة

إِنَّا أَْنَزْلَناهُ فِي لَْيلَِة اْلقَْدِر ﴾ أي القرآن ﴿ِإنَّا أَْنَزْلَناهُ ﴿ :، قال هللا تعاىلال، ليست ليلة القدر؛ ليلة القدر في رمضان:اجلواب

َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ﴿ :، وقال هللا تعاىل]٣-١: القدر[﴾ لَْيلَةُ اْلقَْدِر َخْيٌر ِمْن أَْلِف َشْهرٍ ) ٢(َوَما أَْدَراَك َما لَْيلَةُ اْلقَْدِر ) ١(

ا الليلة اليت أنزل هللا فيها ]١٨٥: البقرة[﴾ أُْنِزَل فِيِه اْلقُْرآَنُ  ، وعلى هذا فتكون ليلة القدر يف رمضان؛ أل
ومن ذلك ر القرآن والقرآن نزل يف شهر رمضان فيتعّني أن تكون ليلة القدر يف رمضان ال يف غريه من الشهو 

  .يلة النصف من شعبان فإنها ليست ليلة القدر وال يقّدر فيها شيء ِمّما يكون من تلك السنة بل هي كغيرها من اللياليل

  شعبان من النصف يوم الطعام صنع: السادسة النقطة

عشاء هذا  ،عشاء األمهذا : إن بعض الناس يصنع طعاًما يف يوم النصف من شعبان يوّزعه على الفقراء ويقول

وال عن  –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  –؛ ألنه مل يرد عن النيب هذا أيًضا بدعةو عشاء الوالَدْينأو هذا  األب
 .الصحابة 

هذه ست نقاط أحصيتها ولعّل هناك أشياء أخرى ال أدري عنها ووجب عليَّ أن أُبّينها لكم وأسأل هللا 
كم ممِّ  كم هداة مهتدين وأن جيعلنا تعاىل أن جيعلنا وإ ن ينشرون السّنة وينذرون عن البدعة وأن جيعلنا وإ

دي النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم؛ فإنه خري اهلدي كما كان النيب  كم ِممّن يقتدون ويهتدون   –وإ
فإن خير الحديث كتاب هللا،  أما بعد، «  يعلن ذلك يف خطبة يوم اجلمعة، يقول –صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

       .انتهى النقل »  وخير الهدي هدي دمحم، وشّر األمور محدثاتها، وكل بدعة ضاللة

ت –مفرّغ خمتصراً من خطبة لفضيلة الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا [    ]بتصرف منقول من إحدى املنتد



 

٤ 

   تتمات مهمة حول شعبان
  .هذا أوال ألجل النص الوارد إال ملن عليه قضاء أو نذرإذا انتصف شعبان فإنه ميسك عن الصوم *

ففي هذا  »يومني إال رجل كان يصوم صوما فليصمه والالتقدموا رمضان بصوم يوم «: قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص*
  احلديث

  : يُنهى املسلم أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومني، ومن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومني أنواع

مر به النيب صلى هللا  - ١ إذا كان يريد االحتياط لرمضان بصوم يوم أو يومني فهذا من البدع ألن ذلك مل 
  .عليه وسلم ومل يفعله الصحابه ومل يرشد إليه أهل العلم

  .الذي يصوم يوم الشك وهو أيضا من صنف احملتاطني فهذا أيضاً ينهى عنه - ٢

التقدموا «من عادته فهذا ينهى عن ذلك ألجل هذا احلديث الذي يريد التنفل والتطوع وليس ذلك   - ٣
  .»يومني والرمضان بصوم يوم 

اية  أما من كان هذا من عادته؛ إنسان يصوم مثال من كل أسبوع يوم االثنني واخلميس فوافق ذلك مثال 
م وإن اتصلت برمضان   .شعبان قبل رمضان فهذا جيوز له أن يصوم هذه األ

أن األحوط واألمجل أال يصل رمضان بصيام يف شعبان يف آخره ألنه جاء يف حديث  لكنه البد أن نعلم
ى فقال   ٢).إذا انتصف شعبان فأمسكوا عن الصوم: (صحيح يف سنن أيب داود أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أخرب و

إلطعام(السابق أو غريه املبادرة إىل قضاء الفوائت من رمضان * من تعمد عدم القضاء حىت دخل  ٣ويكّفر 
ن   .)عليه رمضا

                                                           
  .منقول من شرح الشيخ نزار بن هاشم العباس حفظه هللا على عمدة األحكام باختصار - ٢
  .يطعم مسكيناً عن كل يوم من القوت المعتاد وال يكون اإلطعام بإخراج النقود - ٣



 

٥ 

 ظهور البدعسباب أ
لكتاب والسنة فيه منجاةٌ    : قال تعاىل،  من الوقوع يف البدع والضالل مما ال شك فيه أن االعتصام 

ُبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلهِ ((    . )) َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َوَال تـَتَِّبُعوا السُّ

؛ قال يل هذا سب:(لنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خطا، فقال طَّ خَ     : وقد وضح ذلك النيب ملسو هيلع هللا ىلص فيما رواه ابن مسعود 
مث )  يدعو إليه منها شيطانٌ  ، على كل سبيلٍ وهذه سبلٌ  (   : عن ميينه وعن مشاله، مث قال مث خطَّ خطوطاً  )هللا
ُبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّ  : ((تال لَُّكْم اُكْم ِبِه لَعَ َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َوَال تـَتَِّبُعوا السُّ

   .  )  ) تـَتـَُّقونَ 

   . فمن أعرض عن الكتاب والسنة؛ تنازعته الطرق املضللة والبدع احملدثة

   : فاألسباب اليت أدت إىل ظهور البدع تتلخص يف األمور التالية

لكفار وتقليدهم حكام الدين، اتباع اهلوى، التعصب لآلراء واألشخاص، التشبه     . اجلهل 

  : من التفصيل ونتناول ذلك بشيءٍ 

حكام الدين -١  ر الرسالة؛ قل العلم وفشا اجلهل؛ كما : اجلهل  كلما امتد الزمن وبعد الناس عن آ
 إن هللا ال يقبض العلم انتزاعاً  (   : وقوله ،  ) كثرياً ًا  من يعش منكم؛ فسريى اختالف (   : أخرب بذلك النيب ملسو هيلع هللا ىلص بقوله

 ئلوا، فسُ جهاالً  ؛ اختذ الناس رءوساً ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حىت إذا مل يبق عاملاً  ينتزعه من العباد،
العلم والعلماء؛ أتيحت الفرصة  دَ قِ فال يقاوم البدع إال العلم والعلماء؛ فإذا فُ .  ) وا وأضلوافضلُّ  فأفتوا بغري علمٍ 

  . للبدع أن تظهر وتنتشر وألهلها أن ينشطوا

فَِإْن ملَْ َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم  ((   : من أعرض عن الكتاب والسنة؛ اتبع هواه؛ كما قال تعاىل: وىاتباع اهل -٢ 

 َِّ َا يـَتَِّبُعوَن أَْهَواَءُهْم َوَمْن َأَضلُّ ِممََّن اتـََّبَع َهَواُه بَِغْريِ ُهًدى ِمَن ا أَفـَرَأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإَهلَُه َهَواُه  ((   : وقال تعاىل ،)) أَمنَّ
ُ َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َمسِْعِه َوقـَْلِبِه َوَجَعَل َعَلى َبَصرِِه ِغَشاَوًة َفَمْن يـَْهِديِه ِمْن بَـ  َّ َِّ َوَأَضلَُّه ا   ،)) ْعِد ا



 

٦ 

 . عاهلوى املتبَّ  جوالبدع إمنا هي نسي 

تعصب لآلراء والرجال حيول بني املرء واتباع الدليل ومعرفة احلق، قال ال: التعصب لآلراء والرجال -٣  
َ  ((  : تعاىل َء َ َنا َعَلْيِه آ َُّ َقاُلوا َبْل نـَتَِّبُع َما أَْلَفيـْ وهذا هو شأن املتعصبني اليوم   )) َوِإَذا ِقيَل َهلُُم اتَِّبُعوا َما أَنـَْزَل ا

عوا إىل اتباع الكتاب والسنة ونبذ ما هم عليه مما ، إذا دُ لفة للشرعوالطوائف املخامن بعض أتباع املذاهب 
ئهم وأجدادهم   . خيالفهما؛ احتجوا مبذاهبهم ومشاخيهم وآ

لكفار -٤  خرجنا مع     : وهو من أشد ما يوقع يف البدع كما يف حديث أيب واقد الليثي؛ قال :التشبه 
ء عهد بكفر، وللمشركني سدرة يعكفون عندها وينوطونرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل حنني وحن ا  )يعّلقون( ن حد

اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات   !  رسول هللا :أسلحتهم، يقال هلا ذات أنواط، فمرر بسدرة، فقلنا
ا السنن،  ! هللا أكرب:(رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال ،أنواط  :قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل ملوسى إ

    .) ، لرتكنب سنن من قبلكم)) اْجَعْل لََنا ِإَهلًا َكَما َهلُْم آِهلٌَة قَاَل ِإنَُّكْم قـَْوٌم َجتَْهُلونَ  (( 

لكفار هو الذي محل بين إسرائيل وبعض أصحاب دمحم عليه الصالة والسالم  ففي هذا احلديث أن التشبه 
ا من دون هللا يطلبوا هذا الطلب القبيح، وهو أن جيعل هلم آهلةً  أن ا ويتربكون     . يعبدو

وهذا هو نفس الواقع اليوم؛ فإن غالب الناس من املسلمني قلدوا الكفار يف عمل البدع والشركيات؛ كأعياد 
ملناسبات الديني م واألسابيع ألعمال خمصصة، واالحتفال  ت، وإقامة التماثيل املوالد، وإقامة األ ة والذكر

   . وغري ذلك  .  .  . والنصب التذكارية، وإقامة املآمت وبدع اجلنائز والبناء على القبور

  ].بتصرف للشيخ العالمة صاحل بن فوزان الفوزان حفظه هللا) اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد(نقًال عن كتاب [

  نصيحة للخطباء بعدم التكلم يف األمور السياسية
  هل جيب على اخلطيب التَّكلم على بعض األمور اليت تقع يف البالد مثل األمور السياسية وغريها؟ :السؤال   



 

٧ 

ياسة :اجلواب الغري  األمور السياسية ليست من َشْأنِنا، هي من شأن والة األمور، أ أقول من َوجلََ السِّ
َبُط أيًضا من قوله تعاىل شرعية َوَلْو  ﴿َوِإَذا َجاَءُهْم َأْمٌر مَِّن اْألَْمِن َأِو اْخلَْوِف َأَذاُعوا بِهِ  :ضاع وأضاع، وهذا يُْستَـنـْ

ُهْم﴾ ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبطُونَُه ِمنـْ - وهذه اآلية ، )]٨٣(اآلية : النساء[ َردُّوُه ِإَىل الرَُّسوِل َوِإَىلٰ ُأوِيل اْألَْمِر ِمنـْ
ا عامَّة، والعربُة بعموم اللَّفظ ال  - مسلم له ِقصَّة خنتصرها اآلنوإن كانت هلا سبٌب خاص كما يف صحيح  إالَّ أ

ياسة؛ احلُكَّام، هذا   .أمر خبصوص السَّبب، فُريد هذا إىل أهل السِّ

ياسة يؤّدي إىل التحريض على اخلروج، إىل حتريض اخلوارج، وإشاعة الفوضى، واألمر اآلخر؛  الكالم يف السِّ
وزعزعة األمن يف البالد والعباد، فيجُب تـَرُْكها، فيتلخَّص أنَّ كل أمر يـَُردُّ إىل أهلِه، فاألمور الشرعية تـَُردُّ إىل أهل 
ياسة، فليس ِلُكلِّ  ياسة تـَُردُّ إىل أهل السِّ الشَّرع الرَّاسخني يف العلم الشَّرعي، أهل السُّنة واجلماعة، وأمور السِّ

  .نعم. يف ُكلِّ أمر أبًدا، والتفصيل كما ذكرُت لكم آنِفاشخٍص أن يـََتَحدَّث 

  ]بتصرف شرح كتاب فضل اإلسالم للشيخ عبيد اجلابري: املصدر[

  

 كيفية الغسل من احليض واجلنابة
ز   :-رمحه هللا تعاىل- سئل الشيخ العالمة عبد العزيز بن 

 .امرأة تسأل عن كيفية الغسل من احليض ومن اجلنابة بواسطة وسائل الغسل احلديثة، كالدش والصنبور وغريها

  :- رمحه هللا-فأجاب 

املرأة تستنجي من حيضها ونفاسها، ويستنجي الرجل اجلنب واملرأة اجلنب، ويغسل كل منهما ما حول الفرج : أوالً 
ر الدم أو غريه، مث يتوضأ كل من هما وضوءه للصالة احلائض، والنفساء، واجلنب، يتوضأ وضوء الصالة، مث من آ

بعد ذلك يفيض املاء على رأسه ثالث مرات، مث على بدنه على الشق األمين، مث األيسر، مث يكمل الغسل، هذه 
احليض وإن صب املاء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك يف الغسل من اجلنابة و . هي السنة، وهذا هو األفضل

أما اجلنب فال حيتاج . ويستحب للمرأة يف غسل احليض والنفاس أن تغتسل مباء وسدر، هذا هو األفضل.والنفاس
ء، أو غري  لغرف من احلوض، أو من إ للسدر، واملاء يكفي، سواء كان اغتساله من الصنبور أو من الدش، أو 

لد العاشر جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة[ .ذلك، كله جائز واحلمد   ]ا



 

٨ 

ملديح أو اإلنشاد واالبتهال الدِّيين   حكم ما ُيسمَّى 
رك فيه- ُسِئَل فضيلة الشيخ نزار بن هاشم العبَّاس  ملديح أو  -حفظه هللا تعاىل و عن حكم ما يسمَّى 

واالبتهال  ظاهرة املديح أو اإلنشاد. وعليك السالم«:-حفظه هللا تعاىل-اإلنشاد واالبتهال الدِّيين؛ فأجاب 
ًا منذ أن ظَهَرت طوائف الفرق  -والدِّين ال يقرُّه مطلقاً - الدِّيين  ، وكانت تسمَّى املخالفةظاهرٌة قدميٌة جدَّ

، وقد َأْمجََع العلماء على بدعيَّته وضالله وصدِّه عن سبيل هللا؛ لذات فعله، وملا حيويه من ألفاٍظ )السماع(بـ
م برتقيقها   ومجٍل خمالفٍة للشَّرع ون أصوا وعقائده وأحكامه وأخالقه، وملن يقوم به من مردان أو رجال يغريِّ

رمحهم - كأصوات النِّساء وتكسُّرهنَّ هذا كلُّه كان معروفًا مذمومًا قبيحًا عند السَّابقني العاملني السَّالفني 
يف صورٍحمرَّمٍة  -َرق يف بالد املسلمنيمع وجودها واستمرارها لوجود هذه الفِ -مث جتدَّدت هذه الظَّاهرة .-هللا

لدُّف  أخرى فاسدة يف بالد السُّودان وغريها؛ حيث َدَخَلْت عليها آالُت املوسيقى واملعازف احملرَّمة بدءًا 
، مع الرَّقص، والقفز، والدَّوران، والصَّريخ، والزَّعيق، ولباس الشُّهرة املرقوع، ودخول النساء فيها جهاراً )الرق(

رًا بالحياء منهنَّ وال من أوليائهن، فضًال عن السَّامعني واملشاهدين، مع ما يف ألفاظ أشعار هذا املديح ا
ب هذه  ر رك والبدع والضَّالل وربط الناس  ومنهم من قُِتَل رِدًَّة كاحلالَّج، فصارت  الطوائفمن الغلو والشِّ

ا- هذه املدائح  ا اجلديد العاري يف مصا -وأصحا ا بل يتبادولون املواقع بثو فِّ األغاين ومطربيها وقيا
م  عن اخلري وما ينفعهم  -إال من عصم هللا- واملقامات، وعمَّت البلوى وزاد الطني بلًَّة وُصِرَف الناُس به و

م وسنَّة نبيهم    .-- وهدي ومنهج صحابته  -صلَّى هللا عليه وسلَّم-من كتاب ر

ُة الفاعل  صلَّى هللا عليه -حبُّ الرسول  -زعموا-َنظِِّر هلا والسَّامع واملشاهد هلذه البدع واحملرمات والـمُ وُحجَّ
ن! *** كيف احلبُّ والعصيان جيتمعان؟: فــ !!!-وسلَّم   !!ما ذاك إال سكرة اهلذ

-ه هللا تعاىلحفظ- انتهى جواب الشيخ .»فهذه إشارٌة خمتصرٌة حول هذا املديح وخطر ما فيه، و التوفيق
لسُّودان[   ] موقع راية السَّلف 


